
User Journey: situatieschets.

Jannes wordt gepest en zit niet 
lekker in zijn vel. Hij praat er niet 
over met anderen. Hij kijkt veel 
filmpjes van Enzo Knol. Hier haalt hij 
voldoening en ontspanning uit.

Instagram

Jannes volgt enzo knol op 
Instagram. Hij deelt in zijn verhaal 
dat zijn avatar nu ook op 
mindgymbuddy te vinden is. 
Jannes komt op de website en 
download de app.

Instagram story enzo knol
bekendmaking avatar op

de app!

Jannes logt in
 op de app.

gesprek 
Jannes deelt eerste 

ervaringen van pesten.

 

Enzo Knol start het gesprek:
“Hey Jannes, wat wil je zeggen?”

Alle input wordt opgeslagen. Middels machine
learning is er een technologisch voordeel 
in vergelijking tot het menselijk 
geheugensvermogen! 

Bij ieder gesprek wordt 
voortgeborduurd op de inhoud
 van eerdere gesprekken. Iedere

 keer worden er nieuwe denkwijzes,
 adviezen en tips gegeven!

gesprek 
Kracht halen uit moeilijke 

momenten. Reflecteer de moeilijke
dag als een stap vooruit!

Jannes slaapt beter, 
staat vrolijk op en 

heeft meer energie!

Jannes voelt zich niet alleen
beter, maar ook zijn 

schoolpunten worden beter

Jannes draagt zijn lievelings 
shirt, die hij vanwege pesten 
niet meer durfde te dragen.

Het pesten is vermindert en
 Jannes zit lekker in zijn vel.

gesprek
 Aanraden van een boek 

over pesten, durf en
zelfvertrouwen.

gesprek 
Dingen ondernemen,

aansluiten bij een sportclub.

gesprek 
Spreekt meer af met vrienden

 en zit beter in zijn vel.

gesprek
Jezelf durven zijn. 
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focusgesprek

voortgangsgesprek

Jannes heeft in de afgelopen periode aan 
zichzelf gewerkt. Door de gesprekken en 
adviezen ziet hij toekomstperspectief in 
persoonlijke groei. Hij heeft een manier van 
denken ontwikkelt die, gebaseerd is op groei, 
verbetering en optimisme (groei mindset).

VS

mindgymbuddy.nl

Situatie

Situatie

Situatie
Jannes spreekt meer af met vrienden 
en heeft zich aangemeld bij de 
plaatselijke voetbalclub. Hij durft 
zichzelf te laten zien en toont meer 
lef. Ook in de les durft hij zijn vinger 
op te steken en vragen te 
beantwoorden. Hij voelt zich goed!

Situatie
Jannes start een gesprek met een 
nieuwe avatar. Bij de beschrijving van 
deze avatar staat dat ze specialist is 
in zelfvertrouwen. Jannes wil hier 
meer over weten en leren!

Situatie
Door herhaalde a�rmaties
nemen zelfgeloof en vertrouwen 
toe. Een mentaal groeiproces is 
werkzaam!

Jannes heeft even een kleine 
terugval. Hij zit niet lekker in zijn vel. 
De app verwijst hem door naar 
Saartje (medewerker van de 
kindertelefoon). Zij voorziet hem 
van de juiste adviezen.

Situatie

Situatie

mindset

gesprek 
App merkt mindere dag op en

adviseerd Jannes aan een 
medewerker van de kindertelefoon, 
die in de app wordt doorverbonden.

Keuze voor 
Enzo Knol avatar.

gesprek 
Bespreekbaar maken

 met ouders.gesprek 
Bespreekbaar maken met

 mentor op school

gesprek 
Praktijktips en adviezen 

voor op school.

gesprek 
Delen dat het beter 
gaat en dat groei 

merkbaar is!

gesprek 
Nieuwe avatar die veel

weet over zelfvertrouwen.

gesprek 
Gesprek over toekomst

en doelen stellen.

gesprek 
Gesprek over o�eringen maken

voor toekomstig succes.

gesprek
Focussen op positiviteit!

Situatie

gesprek
Het gaat goed met 
Jannes. Hij deelt zijn

vreugde!

vast groei

Jannes ontvangt na interactie 
een eerste advies over het 

gepest worden.

Jannes voelt zicht gehoord en 
vind de interactie met Enzo fijn. 
Hij gaat aan de slag met de 
denkwijze, adviezen en tips, die 
hij van Enzo krijgt en komt 
dagelijks terug naar de app.

mindset

vast groei

mindset

vast groei

mindset

vast groei

mindset

vast groei

mindset

vast groei

naam: Jannes van Zomeren
leeftijd:  13 jaar

App op
 telefoon

Jannes bekijkt de 
algemene video over gepest

 worden in de app.


